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 األكاديمي البرنامج نموذج وصف 

 ( األكاديمي( )مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية التربية –جامعة القادسية   التعليمية المؤسسة  .1

 الفيزياء  القسم الجامعي / المركز   .2

  اسم البرنامج األكاديمي   .3

 لوريوس علوم  فيزياءابك اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي   .5
سنوي للمرحلتين   –فصلي للمرحلة الثاني   –مقررات للمرحلة االولى 

 الثالثة والرابعة .

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 توجد  ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ت :يعمل  قسم  الفيزياء على  تهيئة كادر  تربوي  علمي يتصف بالمواصفا  أهداف البرنامج األكاديمي .9

   -:اآلتية

 يؤمن باهلل سبحانه وتعالى  ومالئكته  وكتبه  ورسله  أن -1

 مهنة  التعليم    بأخالقمتخلقا    ألدائهايرغب  في  عمله   مخلصا  لمنته  متفانيا     أن -2

 يكون متمكنا  علميا  في  تخصص الفيزياء  كفؤا مبدعا متسلحا  بالعلم  متواصل  مع  مكتشفاته   أن  -3

 المادة  العلمية  بشكل  مترابط  وسليم  متبعا  طرائق  تدريس  مالئمة   إيصاليكون  قادرا  على   أن -4

 التجارب  العلمية   أجراءيستخدم  تقنيات  تربوية  وتقنية  حديثة ويكون  قادرا  على    أن -5
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 والمعرفة ويعمل  على  ترسيخ  القيم  والعادات  الحميده  مان  يبني   ويربي  جيل  متسلح  بالعل -6

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10

 يكون  قادرا  على:    أن  -:والفهم  المعرفة-أ

        كادر  تربوي  متخصص  في  علم  الفيزياء إعداد  -1أ

 العلمي  واإلبداعيكون  مؤمنا  بالتطور  العلمي والتغير  مشجعا  لروح  البحث     أن-2أ

والمخططات  الخاصة    لاألشكاالتجارب  العملية  ورسم     إجراءيكون  قادرا  على    أن -3أ

 بموضوع  الفيزياء  

 يساهم في  النشاطات  الصفية  والالصفية   التي  تجري  في  مجال  عمله   أن -4أ

 قدرة  هللا   إلىيعمل  على  تفسير  الظواهر  الطبيعية بصورة  علمية مستندا   أن -5أ

  اإلبداعيتنمية قدرات  الطلبة  العقلية على التفكير   -6أ

 الخاصة بالموضوع   المهارات -ب 

 المحاضرة النظرية   إلقاءالطريقة  التقليدية  في  – 1ب 

  Data show)–)السبورة  الذكية استخدام  التقنيات الحديثة في  بعض  المواضيع  – 2ب 

        ( للدراسة العلمية .المتاحة المختبرية الحديثة )  األجهزةاستخدام   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 المحاضرات النظرية ومحاضرة المناقشة  -1

 الدراسة العملية في  المختبر  -2

 

 طرائق التقييم       

 

 االمتحانات الفصلية  -1

 االمتحانات اليومية ومشاركة الطلبة في  محاضرة المناقشة -2

 في المختبر  التقارير  حول  الدراسة العملية  أعداد  -3

 التفكير  مهارات -ج

   والموصلة المواد  المتناظرة مثل  المواد  العازلةالتحليل /جعل  الطالب قادرا  على  التفريق بين   -1ج         

 وااللكترونية  مثل ربط  الدوائر الكهربائية    األجزاءالتركيب /تنمية قدرة  الطلبة على  تركيب -2ج

قياسات   التقويم /تنمية قدرة الطالب على  تحديد الخطأ في  موضوع ما  مثل  تحديد  الخطأ في -3ج

 التجارب العملية 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ومحاضرات  المناقشة المحاضرات  النظرية  -

 الدراسة العملية في  المختبر  -

 طرائق التقييم     

 االمتحانات الفصلية  -1

 ومشاركة الطلبة في محاضرة المناقشةاالمتحانات اليومية   -2

 اعداد التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر    -3
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات والمنقولة  المهارات العامة-د 

 تنمية قدرة  الطالب  العلمية  في  تخصصه   -1د 

 في المستقبل عند مزاوله عمله كمدرسالمادة  بشكل  سليم    إيصالتنمية  قدرة  الطالب  في   -2د 

 جعل  الطالب  قادرا  على  استخدام  تقنيات  تربوية  وفنية حديثة  في مجال  التدريس -3د 

 العملية التجارب    إجراءجعل  الطالب قادرا على   -4د    

 والتعلم   التعليمطرائق          

 

 المحاضرات النظرية ومحاضرة المناقشة  -1

 الدراسة العملية في  المختبر  -2

 

 

 

 طرائق التقييم           

 

 االمتحانات الفصلية  -1

 ومشاركة الطلبة في ساعة المناقشةاالمتحانات اليومية -2

 التقارير حول  الدراسة العملية في   المختبر  إعداد  -3

  بنية البرنامج   .11

المستوى / 

 مرحلةال

رمز المقرر أو 

 المساق
 المقرر أو المساقاسم 

 المعتمدةوالوحدات الساعات 

 

 عملي نظري 
 عدد الوحدات

 الصف األول 

هذه المواد 

تشمل الفصل 

 األول والثاني 

 )نظام فصلي( 

PHYS101  3 2 2 1ميكانيك 

PHYS102  2 0 2 خواص مادة 

PHYS103  3 2 2 كهربائية 
PHYS104 3 2 2 1مغناطيسية 

PHYS105  2 0 2 حرارة 

PHYS109  3 2 2 بصريات هندسية 

 الثاني 

 )نظام فصلي( 

PHYS201 2 0 2 حركة موجيةالصوت وال 

PHYS202 4 2 3 بصريات فيزيائية 

PHYS203  4 2 3 كهربائية متقدم 

PHY204 2 0 2 ثرموداينمك 
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 PHYS205  2 0 2 مغناطيسية متقدم 
 

PHYS206  3 2 2 بصريات الكترونية 

PHYS207  2 0 2 فلك 

 الثالث 

 )نظام فصلي( 

PHYS301  7 2 3 الفيزياء الذرية 
 

PHYS302  7 2 3 الكترونيات 

 

PHYS303  5 - 3 الميكانيك التحليلي 
 

PHYS304 5 - 3 الثرموداينمك 

PHYS306  4 - 2 اختياري 

PHYS307  2 0 2 تحليل عددي 

PHYS308 3 2 2 الفيزياء الجزيئية 

PHYS309  3 2 2 منطقية دوائر 

PHYS310  2 0 2 دوال معقدة 

 الرابع

 )نظام فصلي( 

PHYS401  7 2 3 الفيزياء النووية 
 

PHYS402  4 - 2 ميكانيك الكم 
 

PHYS403 4 - 2 النظرية الكهرومغناطيسية 

PHYS404  4 - 2 فيزياء الحالة الصلبة 
 

PHYS405  4 - 2 فيزياء الليزر 
 

PHYS406  4 - 2 البحثمشروع 
 

  
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

قدرات على امتالك القيم التربوية والعملية واستخدام  تقنيات  حديثة في  عملية  التعليم   تنمية قدرات  الطلبة 

 والتعلم  وجعلهم  محبين  لعملهم  في  المستقبل  مخلصين  في  أداءه 

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
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 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر  .14

 الكتب  المنهجية    -1

 المساعدةالكتب   -2

 الشبكة  العنكبوتية )االنترنت( -3
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 مخطط مهارات المنهج

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

 أم اختياري 

 المعرفة والفهم 
المهارات الخاصة  

 بالموضوع 
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  1ميكانيك  PHYS101 االول 

 

 أساسي      

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
PHYS102  خواص مادة 

PHYS103  كهربائية 
PHYS104 1مغناطيسية 

PHYS105  حرارة 

PHYS109  بصريات هندسية 

حركة  الصوت وال PHYS201 الثاني  

 موجية

 

    

 أساسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ PHYS202 بصريات فيزيائية 
PHYS203  كهربائية متقدم 

PHY204  ثرموداينمك 

PHYS205  مغناطيسية متقدم 

PHYS206  بصريات الكترونية 
 

PHYS207  فلك 
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  الفيزياء الذرية  PHYS301 الثالث  

    

 أساسي

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
PHYS302  الكترونيات 

PHYS303  الميكانيك التحليلي 

PHYS304 الثرموداينمك 

PHYS305  اختياري 

  الفيزياء النووية   PHYS401 الرابع

    

 أساسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ PHYS402  ميكانيك الكم 

PHYS403 النظرية الكهرومغناطيسية 

PHYS404   فيزياء الحالة الصلبة 

PHYS405   فيزياء الليزر 

PHYS406 مشروع البحث 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 التربيةكلية    -جامعة القادسية المؤسسة التعليمية  .1

 الفيزياء   القسم الجامعي / المركز  .2

 الميكانيك اسم / رمز المقرر  .3

  البرامج التي يدخل فيها  .4

 )حضوري +الكتروني(  أساسي أشكال الحضور المتاحة  .5

 للفصلين االول والثاني   الفصل / السنة  .6

 اسبوعيات  ساعة  3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2021/ 10/ 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

   اهداف المقرر .9
 .  ن تحدد القوى المسيطرة على علم اإلستاتيكا والمؤثرة على الهندسة االستاتيكية بشكل خاصأ -1

 أن حتل بعض املسائل اهلندسية املتعلقة بدراسة توازن االجسام املادية والتأثي املتبادل الناشئ عنها .   -2

 أن تتعرف على خواص انتقال الشكل احلراري للطاقة خصوصا  وحتوالته إىل أوجه أخرى من الطاقة .  -3

 احلرارية . أن تصنف أنواع األنظمة الديناميكية اليت تنطبق عليها قوانني الديناميكا  -4

 أن تتعرف على  مفهوم أنرتوبية النظام امليكانيكي .  -5

 أن حتدد القوى املؤثرة على جسم ما أثناء حركته يف اهلواء .  -6

 أن توضح القوانني االساسية اليت تؤثر على املوائع يف حالة السكون واحلركة .   -7

   هبا .  أن تعدد الظواهر الفيزايئية املؤثرة على املوائع واالجسام املتحركة   -8

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 / الميكانيك  بنية المقرر .10

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 األول 

 المحتوى 
 المحاضرة االشياء التي يمكن قياسها 

 والمناقشة 
  االسئلة الصفية

واالختبارات  

 التحريرية 
المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني 

 المحتوى 

المحاضرة  انظمة القياس 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث 

 المحتوى 

المحاضرة  الحركة في خط مستقيم 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع

 المحتوى 

المحاضرة  المتجهات 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الخامس

 المحتوى 

المحاضرة  جبر المتجهات 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

وكلٌّ حسب المشار إليها  3 السادس

 المحتوى 

المحاضرة  الحركة في بعدين 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع 

 المحتوى 

المحاضرة  الحركة في ثالثة ابعاد 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن 

 المحتوى 

المحاضرة  القذائف 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع 

 المحتوى 

المحاضرة  القوة والحركة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العاشر

 المحتوى 

المحاضرة  اجهزة القياس 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الحادي 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  تطبيقات قوانين نيوتن 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  قوة السحب 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

االسئلة الصفية  المحاضرة  الحركة الدائرية المنتظمة المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث عشر 
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واالختبارات   والمناقشة  المحتوى 

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  الشغل

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الخامس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

الشغل المنجز بواسطة  

 نابض 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

السادس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

الطاقة الحركية عند 

 السرع العالية 
المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع عشر

 المحتوى 

المحاضرة  الطاقة  –القدرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  قانون حفظ الطاقة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع عشر

 المحتوى 

المحاضرة  الطاقة الكامنة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العشرون 

 المحتوى 

المحاضرة  انواع القوة  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الحادي و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  حفظ الطاقة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الثاني و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  تكميم الطاقة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الثالث و 

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  منظومة الجسيمات 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الرابع و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  الحركة الدائرية 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

واالختبارات  

 التحريرية 

الثامن  

 والعشرون 
   الجاذبية   
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 البنية التحتية  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى   ▪

 الكتاب  المنهجي  والكتب  المساعدة 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 االلكترونية ( والمواقع 

استخدام  المكتبة وشبكة  المعلوماتية للحصول  على  بعض  

 المعلومات  وقدرات الطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 الدراسة  العملية في  المختبر    إثناءالتدريب  العملي  

 
 

 مركزي                                                      القبول  .10

  المتطلبات السابقة 

 أكبر  من  عدد  الطلبة عدد من الطلبة   كبرأ
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 األكاديمي(( مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 البرنامج. 
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 كهربائية والمغناطيسية / ال بنية المقرر .11

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
أو  اسم الوحدة / 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 األول 

 المحتوى 
 المحاضرة تركيب الذرة  

 والمناقشة 
  االسئلة الصفية

 واالختبارات التحريرية 
المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني 

 المحتوى 

المحاضرة  الشحنات الكهربائية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث 

 المحتوى 

المحاضرة  المادة والشحنة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع

 المحتوى 

المحاضرة  قانون حفظ الشحنة  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 التحريرية واالختبارات 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الخامس

 المحتوى 

الشحن بواسطة  

 التوصيل  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السادس

 المحتوى 

الموصالت والعوازل  

 وأشباه الموصالت  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع 

 المحتوى 

المحاضرة  قانون كولوم  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن 

 المحتوى 

المحاضرة  تحقيق قانون كولوم 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع 

 المحتوى 

نواة الذرة في تجربة  

 رذرفورد  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العاشر

 المحتوى 

المحاضرة  انظمة الوحدات  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الحادي 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  المجال الكهربائي 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني عشر 

 المحتوى 

حساب شدة المجال  

 الكهربائي 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث عشر 

 المحتوى 

مجال ثنائي  

 االستقطاب  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع عشر 

 المحتوى 

المجال بالنسبة لشحنة  

 مستمرة بالتوزيع 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الخامس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

خطوط القوة  

 الكهربائية  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

السادس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  قانون كاوس  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع عشر

 المحتوى 

الطاقة الكامنة 

 الكهربائية  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

االسئلة الصفية  المحاضرة  الجهد الكهربائي المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن عشر 
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 البنية التحتية  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى   ▪

 الكتاب  المنهجي  والكتب  المساعدة 

على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) وتشمل 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

استخدام  المكتبة وشبكة  المعلوماتية للحصول  على  بعض  

 المعلومات  وقدرات الطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 الدراسة  العملية في  المختبر    إثناءالتدريب  العملي  

 
 

 

 

 واالختبارات التحريرية  والمناقشة  المحتوى 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع عشر

 المحتوى 

المحاضرة  فرق الجهد الكهربائي 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العشرون 

 المحتوى 

جهد كرة موصلة  

 مشحونة  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الحادي و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  قاعدة الطاقة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثاني و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

السطوح المتساوية  

 الجهد  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثالث و 

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  انحدار الجهد  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الرابع و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

اقتسام الشحنة 

 بواسطة الموصالت 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثامن  

 والعشرون 
المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  مولد فان دي كراف  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

التاسع  

 والعشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  السعة الكهربائية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالثون 

 المحتوى 

المحاضرة  المتسعات الكهربائية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 
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 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي(( 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  
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 الذرية والجزيئية /  بنية المقرر .12

الساعا  األسبوع 

 ت 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 األول 

 المحتوى 
تجربة مكلسون  

 ومورلي 

 المحاضرة

 والمناقشة 
  االسئلة الصفية

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني 

 المحتوى 

المحاضرة  تمدد الزمن 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث 

 المحتوى 

المحاضرة  معضلة التوائم  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع

 المحتوى 

المحاضرة  تقلص الطول  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الخامس

 المحتوى 

المحاضرة  انحالل الميزونات  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السادس

 المحتوى 

المحاضرة  تحويالت لورنس  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع 

 المحتوى 

مقلوب تحويالت  

 لورنس  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن 

 المحتوى 

المحاضرة  جمع السرع  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع 

 المحتوى 

المحاضرة  نسبية الكتل  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العاشر

 المحتوى 

الظاهرة 

 الكهروضوئية  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الحادي 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

النظرية الكمية   

 للضوء

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثاني عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  الجسم االسود  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالث عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  االشعة السينية 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الرابع عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  حيود االشعة السينية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الخامس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  ظاهرة كومبتن  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

السادس 

 عشر 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

 -الكترونتكون زوج 
 بوزترون  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 السابع عشر

 المحتوى 

المحاضرة  موجات ديبرولي   

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثامن عشر 

 المحتوى 

المحاضرة  دالة الموجة  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 
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 البنية التحتية  

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر ▪
 أخرى   ▪

 الكتاب  المنهجي  والكتب  المساعدة 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

استخدام  المكتبة وشبكة  المعلوماتية للحصول  على  بعض  

 المعلومات  وقدرات الطالب  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (

 الدراسة  العملية في  المختبر    إثناءالتدريب  العملي  

 
 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 التاسع عشر

 المحتوى 

المحاضرة  سرعة موجة ديبرولي  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 العشرون 

 المحتوى 

سرعة الموجة  

 وسرعة الزمرة  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الحادي و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

) مبدأ عدم التحديد 
 ( الالدقة 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثاني و  

 العشرون 

وكلٌّ حسب المشار إليها  3

 المحتوى 

تطبيقات على مبدأ  

 عدم التحديد 

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثالث و 

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

حيود الجسيمات   

تجربة دافسون  )و 

 ( وجيرمر

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الرابع و  

 العشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  النظريات الذرية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

الثامن  

 والعشرون 
المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

المحاضرة  تشتت جسيمات الفا 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

التاسع  

 والعشرون 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3

 المحتوى 

معادلة تشتت  

 راذرفورد  

المحاضرة 

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 

المشار إليها وكلٌّ حسب  3 الثالثون 

 المحتوى 

المحاضرة  االطياف الذرية  

 والمناقشة 

االسئلة الصفية  

 واالختبارات التحريرية 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال. 9

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف الطالب بمكونات نواة الذرة. -1

 تعريف الطالب بالنماذج الفيزياوية التي تستخدم لوصف مستويات الطاقة داخل النواة. -2

 تعريف الطالب بالتفاعالت النووية )االنحالل واالندماج( وطاقة الربط النووية. -3
 تعريف الطالب باالشعاعات ووحدات قياس االشعاع ونوع االشعة وطاقات االشعة وحساب جرع االشعاع.  -4

الطالب بالعدادات النووية المستخدمة  في مختبرات الدراسات االولية التي تستخدم في قياس النشاط  تعريف -5

  االشعاعي وشدة وطاقة االشعة المنبعثة من الجسم المشع وكيفية توهين هذه الطاقة.

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
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   اكساب الطالب مهارة اجراء المسوحات الميدانية على المواد المختلفة لقياس نسبة االشعاع فيها.    -4

 طرائق التعليم والتعلم 
 إلقاء المحاضرات و حل المسائل الرياضية على السبورة. .1
الرسوم و  ( لتوضيح األشكال و Data Showاستعمال التقنيات الحديثة و وسائل العرض االلكتروني )  .2

 المخططات.
 تقسيم الطلبة الى مجاميع صغيرة للعمل المختبري.  .3
 استخدام طريقة تبادل االدوار في المختبر العملي. .4
 التركيز على مشاركة الطلبة في المحاضرة من خالل طرح التساؤالت و استنباط أفكار جديدة. .5
 تكليف الطالب بإعداد تقارير علمية حول التجارب المختبرية.  .6
 د أسلوب الواجبات البيتية لحل التمارين من قبل الطلبة مع تقويم حلولهم في الصف الدراسي.    اعتما .7

 طرائق التقييم 

 شهرية. اختبارات    -1

 اختبارات يومية سريعة. -2

 .أسئلة شفوية، مشاركات صفية  -3

 تقييم التقارير العلمية.  -4
 .اختبارات عملية -5

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج
 تعزيز القدرة على االستنباط و التحليل المنطقي للقضايا العلمية.  -1

ترسيخ روح العمل العلمي المشترك و تعزيز ثقة الطلبة بقدراتهم من خالل إشراك الطلبة في مجاميع عملية   -2

 مختبرية.  

 ة.تنمية الدقة و التأني في التعامل مع االجهزة المختبري -3

    تنمية روح البحث العلمي لدى الطالب. -4

 طرائق التعليم والتعلم 

 الطريقة التفاعلية في عرض المادة الدراسية. .1
 إشراك الطلبة في استنباط األفكار العلمية و حل التمارين الرياضية.  .2
 التجربة. الشرح العملي للجهاز المستخدم عن كيفية استخدامه وكيفية اجراء القياس المطلوب في  .3
 تكليف الطلبة باعداد بحوث وتقارير علمية.   .4
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 طرائق التقييم 
 اختبار الطلبة بشكل مباشر و شفهي. .1
 االختبارات التحريرية اليومية المفاجئة.   .2

 االختبارات المجدولة.  .3
 اجراء طريقة تبادل الدور بين التدريسي والطالب في المختبر العلمي وتقييمه على ادائه. .4

    المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التأهيلية  و ة المهارات العام  -د 

 التوظيف والتطور الشخصي (.      
 القدرة على التحليل و االستنباط والوصف.  -1

 القدرة على فهم واستيعاب التفاعالت النووية والطاقة المستحصلة منها. -2

 القدرة على العمل في المختبرات البحثية.  -3

    القدرة على اجراء البحوث العلمية. -4
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 بنية المقرر  .13

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

مقدمة الى المفاهيم  2 األول

االساسية )الطبيعة  

الذرية للمادة, نمزذج 

بور, مكونات النواة,  

 الخواص النووية(

Introduction to 

basic concepts 

(Atomic nature of 

matter, Boher 

model of the atom, 

Composition of 

nucleus Nuclear 

properties, Nuclear 

Radii).  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة 

الزخم الزاوي النووي,   2 الثاني

النووي,   المكنتون

 التماثل

Nuclear angular 

momenta, Nuclear 

magneton, Parity  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

تفاعل االشعاع مع   2 الثالث

المادة )تفاعل الجسيمات  

المادة, المشحونة مع 

 تفاعل الفا مع المادة(

Interaction of 

Radiation with 

matter ( Interaction 

of charged particle 

with matter, 

Interaction of alpha 

particles with 

matter,  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

تفاعل بيتا مع المادة,  2 الرابع 

تفاعل النيوترونات مع  

 المادة

Interaction of beta 

particles with 

matter and neutron 

with matter 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

تفاعل اشعة كاما مع   2 الخامس

 المادة

Interaction of 

Gamma with 

matter 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

الكشف عن االشعاع  2 السادس 

)العداد الغازي, عداد  

غرفة التاين, عداد  

 كايكر( 

Radiation detection  

Gas-filled counters 

- ionization 

chambers, 

proportional and 

Geiger counters  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

ات  امتحان

 تحريرية مفاجئة

العداد الوميضي  2 السابع

وخواصه, كواشف 

 اشباه الموصالت

Scintillators - 

properties of 

different phosphors 

Semiconductor 

detectors: silicon, 

germanium, units 

of measuring 

radiation.)  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة
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االضمحالل النووي  2 الثامن

 والنشاط االشعاعي

Nuclear decays and 

radioactivity 

(Radioactivity, 

discovery, Laws of 

Radioactive 

Disintegration.  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

إلقاء المحاضرة من   Alpha decay اضمحالل الفا  2 التاسع

خالل الصبورة و 

العرض مع وسائل 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

 

اضمحالل بيتا وقواعد  2 العاشر

 االنتقاء 

Beta decay and 

selection rules 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

اضمحالل كاما وقواعد   2 الحادي عشر 

 االنتقاء 

Gamma decay and 

selection rules 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

 Nuclear Binding طاقة الربط النووية  2 الثاني عشر

Energy and 

Nuclear Models 

(Mass defect. 

Binding energy per 

nucleon, Valley of 

stability). 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

طاقة الفصل )الفا,   2 الثالث عشر 

 النيوترون و البروتون( 

Separation 

Energies for, 

Alpha, neutron and 

proton. 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

النماذج النووية )نموذج   2 الرابع عشر 

قطرة السائلو والمعادلة  

 الشبه التجريبية(

Nuclear Models 

(Liquid Drop 

Model and Semi-

Empirical mass 

Formula). 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

إلقاء المحاضرة من   Shell Model نموذج القشرة  2 الخامس عشر 

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

إلقاء المحاضرة من   Collective Model النموذج الجماعي 2 السادس عشر 

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

التفاعالت النووية  2 السابع عشر 

)انواع التفاعالت  

Nuclear Reaction 

(Types of Nuclear 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  
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وقوانين الحفظ والمقطع  

 العرضي 

Reaction and 

conservation law, 

Energetic of 

nuclear reactions, 

Reaction Cross 

section).  

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

 تحريرية مفاجئة

 

 

استطارة كولوم, النواة   2 الثامن عشر 

والتفاعالت المركبة 

 المباشرة

Coulomb 

Scattering, Nuclear 

Scattering,  

Compound 

Nucleus, Direct 

Reaction 

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

إلقاء المحاضرة من   Nuclear Fission االنشطار النووي  2 التاسع عشر 

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

 

إلقاء المحاضرة من   Nuclear Fusion االندماج النووي  2 العشرون

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الحادي و  

 العشرون

إلقاء المحاضرة من    Accelerators المعجالت  2

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الثاني و 

 العشرون

 Accelerator تطبيقات المعجالت  2

applications  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الثالث و 

 العشرون

 Elementary الجسيمات االولية  2

Particles  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

التفاعلية  المشاركة 

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الرابع و 

 العشرون

قوانين الحفظ   2

 للجسيملت االولية

Conservation Laws   إلقاء المحاضرة من

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الخامس و 

 العشرون

االستخدامات السلمية  2

 للطاقة النووية

peaceful uses of 

nuclear energy  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

السادس و 

 العشرون

استخدامات االشعاع   2

 والمواد المشعة

Uses of Radiation 

& Radioactive 

Material  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة
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 البنية التحتية   .14

(. 1994الفيزايء النووية )د. منيب عادل كلية العلوم/ قسم الفيزايء/ جامعة املوصل  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1  

Introductory Nuclear Physics (Kenneth S. Kran), 1988. 

 
  Introduction to Nuclear physics (H Enge, 1983)– 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(   2

 

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

1- Element of Nuclear Physics (W E Meyerhof  

1967) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
1- http://www.pa.uky.edu/~rfatemi/phy555 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

 توسيع مفردات المنهج بإضافة الفصول اآلتية:  -1
Radioactive Waste Disposal 

 

 

 
 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

 

 

السابع و 

 العشرون

إلقاء المحاضرة من   Nuclear Reactors المفاعالت النووية 2

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  

 تحريرية مفاجئة

 

 

الثامن و 

 العشرون

تاثيرات االشعاع   2

 البايولجية

Biological Effects 

of Radiation  

إلقاء المحاضرة من  

خالل الصبورة و 

وسائل العرض مع 

المشاركة التفاعلية  

 للطلبة 

اختبار شفهي مع  

امتحانات  
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